
 

 

 

 

 

 چرا پیامبر )ص(فرموده ازدواج سنت من است؟.1

ج.به خاطر تاکید اسالم و ادیان                                 ازدواج امری طبیعی و اسالمی استبه جهت اینکه  الف.

 دیگر به ازدواج 

جهت تاکید بیشتر اسالم نسبت به ادیان  د.به (به امر ازدواج          کید اهل بیت )علیهم السالمابه خاطر تب.

 دیگر به امر ازدواج 

 آغاز احساس نیاز چیست؟علت اصرار اسالم بر ازدواج در   .2

 آرامش  همیشگی  ب.                    جلوگیری از طغیان جنسی     الف.

  جد. قسمت الف و        برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد ج.

 از موارد زیر از برکات ازدواج میباشند؟ ککدام ی   .3

 انتقال تمدن ها و فرهنگ به جوامع بقای نسل بشر            ب.الف.

 قوام عالم                      د.همه موارد ج.

 خاستگاه مشکالت روانی کدام یک از گزینه های زیر است؟.4

 بی خانواده  الف.ازدواج نامناسب            ب.جامعه

 خانواده بی ایمان و تقوا ج.خانواده بدون مدیریت         د.

 تمدن غرب نسبت به بشریت چیست؟ یکی از گناهان کبیره .5

 الف.سقط جنین               ب. رواج بی بندو باری در جامعه 

 سوء مدیریت در خانواده ها ج.         بی توجهی به خانواده ج.

 در زندگی مشترک باید چه چیزی باشد؟ وجه مشترک زوجین.6

 حوزه علمیه خواهران استان همدان مدیریت و پژوهشی  معاونت فرهنگی

 



 به فرامین الهی   ملتوجه به خداوند            ج.اطاعت خدا و عالف.

 قسمت الف و ج د.              ب.حفظ احترام همدیگر 

 اصل قضیه در ازدواج چه چیزی می باشد؟.7

 الف.تقوا               ب.محبت          

 کدام حیاء                  د.هیچج.

 احترام متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر به چه معناست؟.8

 زیبا  احترام  تشریفاتی و به کار بردن القاب و عناوینالف.

 قلبی ب.احترام واقعی و 

 ج.حفظ حقوق یکدیگر 

 ردو را نگه داشتن د.احترام خانواده های ه

 ؟برای زندگی بهتر زوجین پدر و مادر چه کاری انجام دهند.9

 الف. در زندگی آنها دخالت کنند          ب.آنها را هدایت و راهنمایی کنند

 محبت بین این بچه هایشان را تامین کنند         د.قسمت ب و ج ج.

 منطور از همکاری زوجین با هم چیست؟..10

 انجام کارها باهم ب.                                       همکاری روحی          الف.

 د. قسمت الف و ج        قی         و عدم فشار اخالدرک ضرورتهای یکدیگرج.

 توصیه کادام یک از بزرگان به زوجهای جوان است؟ (بروید با هم بسازید )جمله ارزنده .11

 الف..امام خامنه ای              ب.شهید مطهری )ره(

 ج.امام خمینی )ره(                د.عالمه طباطبایی)ره( 

 برکات  سازگاری بین زوجین نیست؟ کدام یک از موارد زیراز.12

 اساس بقای زندگی                ب. احترام متقابل الف.



 برکات الهی ج. ازدیاد محبت                          د.

 نگاهداری و بهره مندی از هرچیزی چه باید کرد؟برای .13

 فتها آایی شناس ب        و معرفی راهکار  ایی الف.شناس

 د.هیچکدام       موانع مساله  شناسایی عوامل وج.

 علت بیان محرم و نامحرم در دین اسالم چیست؟.14

 احساس وفا داری استحکام بینیان خانواده         الف.

 قرار نگرفتن در موضع حسادت        د.همه موارد ج.

 عزت دختر به جه چیزی است؟.15

 محبت د.                      ج.اخالق                 الف.مهریه                  ب.جهزیه 


